
 
 

 

 
 
 

MOBILNA GEOMATIČNA APLIKACIJA V OKVIRU PROJEKTA PREKMURSKI 

TURISTIČNI VRTILJAK 

LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v okviru izvajanja podukrepa »Priprava in 

izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ob finančni pomoči sklada EKSRP, 

zaključujeta operacijo sodelovanja Prekmurski turistični vrtiljak. 

Izvedene so bile naslednje aktivnosti: 

̶ s pomočjo uvodnih delavnic je bila narejena analiza obstoječega stanja na področju 

turizma in turističnih ponudnikov, 

̶ izdelani so bili kriteriji za posamezne segmente turistične ponudbe (kmečki turizmi, 

prenočišča, vinogradništva, vinotoči), posledično so bile izdelane tudi oznake za 

posamezni segment turizma, ki so že dodeljene sodelujočim ponudnikom, 

̶ vzpostavljena je mreža turističnih ponudnikov, 

̶ izvedene so bile delavnice in izobraževanja, ki so temeljila na bogatitvi obstoječe 

turistične ponudbe, 

̶ natisnjene so animacijske predstavitvene zloženke v štirih jezikih,  

̶ izdelana je mobilna geomatična aplikacija, v katero so vključeni sodelujoči ponudniki. 

Predstavljena mobilna aplikacija na enem mestu ponuja širok nabor aktualnih informacij o 

lokalnih ponudnikih, ki ponujajo lokalno in tradicionalno hrano ter pijačo, informacije o 

aktualnih in tradicionalnih dogodkih ter predstavitev naravne in kulturne dediščine na 

območju LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020. 

 

Mobilna aplikacija je vsebinsko razdeljena na sklope Obišči, Okusi, Prespi, Razišči in Doživi. 

 

Zavihek Obišči ponuja aktualne in tradicionalne dogodke na območju LAS Goričko 2020 in 

LAS Pri dobrih ljudeh 2020. 

 

Prekmurje s svojo kulinariko navduši še tako zahtevnega gosta, zato se v zavihku Okusi 

nahajajo gostilne s pristnimi domačimi jedmi, kot so dödöli, bograč, meso iz tünke, 

prekmurska gibanica in druge dobrote. Lokalni ponudniki pa v svojih vinotočih ponujajo 

domače vino. 

 

Zavihek Prenočišča ponuja butična prenočišča, kjer se boste počutili kot doma, prav tako 

prenočišča ponujajo kmečki turizmi. 

 

Skrite kotičke Prekmurja, znane in manj znane znamenitosti, razkriva zavihek Razišči. 

 

Naj bo vaš oddih prežet z različnimi doživetji, ki jih ponuja Prekmurje, zato obiščite zavihek 

Doživi. 

Mobilno aplikacijo poiščite v Google play ali AppStore pod imenom Explore Prekmurje.  



 
 

 

 
 
 

V kolikor se še želite vključiti v mobilno aplikacijo, sporočite na tel. št. (02) 538 16 64 ali e-

naslov info@las-goricko.si.   
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